
    ٣٥الرسـالة 
 

  اصبـروااصبـروا
 

(Arabic - You need to persevere) 
 

  اصبـروااصبـروا: رسالة اهللا إلينا اليوم موضوعها: أحبائى
 

 الرسالة إلى العبرانيين األصحاح العاشر نقرأ العدد السادس والثالثينوِمن: 
 

""ألنكم تحتاجبرألنكم تحتاجبرون إلى الصون إلى الص....حتى إذا صنعتم مشيئة اهللا تنالون الم حتى إذا صنعتم مشيئة اهللا تنالون الم ِعدوِعد١.""و 
 

 يسين الذين كانت حياتهم كواكب إذا قمنا بدراسٍة لشخصيأناروا الطريقَ ألجيالهم فى و ساطعةات القد
 وأنوارهم ..المنار الهادى لسفن حياة الكثيرينشون بيننا وهم كوكذلك هؤالء الذين يعي.. العهدين القديم والجديد

  وكذلك يتمسك بها يتحلوناعظيماً ِمن الفضائل كان القدامى به تراثاً سنكتشفُ.. المتأللئة خير هداية للمرفأ األمين
  فى عصرهالة إلى العبرانيين أنظارهمس الر لذلك يوجه كاتب..ئل الصبر وتاج هذه الفضا المعاصروناآلن

 .ة تساؤالت نصادفها ِمن كثيرين وهناك ثالث."ألنكم تحتاجون إلى الصبرألنكم تحتاجون إلى الصبر": فضيلِة بالقولال  تلكإلى نحن وأنظارنا
 

  وا يفتحوا يفتحععقرقراسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا ااسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا ا": أوليس وعد الرب لنا:  يأتينا فى صيغة كهذه::ُل األولُل األولااؤؤالسالس 
 ا هو أوليس هذ!.داًوص ونقرع الباب ولسنا نراه إال م.ونطلب ولسنا نِجد!. ماذا نسأُل اَهللا ولسنا آخذين فل٢.؟لكملكم

ؤمن أن يجهَل  وال يجوز للموِهمنا العدو بذلكر فأحياناً ي ولنتحذ..ليس هذا هو الواقع دائماً: ابة اإلج.الواقع؟
هأفكار ..درفهو ياليأِس والتذم فيها سموم ر سنتحر ى تحتَ سلطان فكر وما لمرمنها سنبقى أسم سموم يحرص 

ى ِمن حالٍة كهذه فعلينا أن نأتى  اِنفإن كنّا نع..  وقلقاً وتَبرماً وعدم صبر ضيقاًصدح فنَانَإبليس أن يزرعه فى عقوِل
 ٣."إن حرركم االبن فالبحقيقِة تكونون أحراراًإن حرركم االبن فالبحقيقِة تكونون أحراراً": ليسوع المسيح ابن اهللا الحى إذ مكتوب عنه

 

  إن برنا  الرحرد أكيرجر ألنّها مالخي أفكار عدو ِمنهتْ مطابقة للظروفاذيب مداَهللا ..ما ب لنَِثقْ أن 
 ِمنْها ما يستجيب فى الحال وِمنْها ما يرفض االستجابة له ألننا نطلبها ونحن ..ع لطلباتنا ويستجيب لها بحكمتهيسم

إن إن .. دعا بها فيمحكمٍة سنفهموِمنْها ما يؤجل االستجابة لها ل.. نَجهُل عواقبها وفى االستجابِة لها ما يلِحقُ ضرراً بنا
 استجابة وال سنجد أن األحوفى كلِّ..  لالنتظار والصبر لالنتظار والصبرأو بإشارٍةأو بإشارٍة. .  أو بال أو بال.. بنعم بنعم لنا لنااهللا يسمع الصالة ثم يستجيباهللا يسمع الصالة ثم يستجيب

 ٤."صبرصبرألنكم تحتاجون إلى الألنكم تحتاجون إلى ال": ين أنظار المؤمنين قائاللذا يلفتُ كاتب سفر العبراني..  وحكمِتهالرب تتفقُ مع حبه
 

 نِْعمياَهللا س ا الكاهن بأنزكري بشّرمالكاً جاء ي ل أنل لوقا البشير فى إنجيِله األصحاح األوسجعليه بولٍد  ي 
إن ِطلبتك قد إن ِطلبتك قد ":  وبشّره المالك بقوله له.طاِعناً فى الِسن وكذلك إمراته كان زكريا شيخاً .وهو يوحنا المعمدان

تْ وامرأتكِمعستْ وامرأتكِمعنّاسوحيِه يمابناً وتس لك تلدنّا إليصاباتُ سوحيِه يمابناً وتس لك تلدا للمالِك." إليصاباتُ سهذا ألنّى أنا شيخٌ ":  فقاَل زكري هذا ألنّى أنا شيخٌ كيفَ أعلم كيفَ أعلم
أنا جبرائيُل الواقفُ قدام اهللا وأرِسلتُ ألكلمك وأبشّرك أنا جبرائيُل الواقفُ قدام اهللا وأرِسلتُ ألكلمك وأبشّرك ":  فأجاب المالك وقاَل له."!!؟؟وامرأتى متقدمة فى أياِمهاوامرأتى متقدمة فى أياِمها

ى ذلك السن  ما طلب الرجُل ف."!ِطلبتك قد سِمعتِْطلبتك قد سِمعتْإن إن ": ة حين قال له المالكوهنا أصابتْ زكريا الدهش. "بهذابهذا
 ٥."!!إن ِطلبتك قد سِمعتْإن ِطلبتك قد سِمعتْ": يأتيه المالك فى شيخوخِته قائال  كانتْ طلبة فى سنواِت شبابه فكيفَ.المتقدم طلبة كهذه

 

دو  صدقَ زكريا أفكار العلألسف.. ا حين آخر فلهعتْ فى حيِنها أما االستجابةأن طلبته قد سِم: الحقيقة 
 اء وج.. قد سِمعتِْطلبته رغم مرور السنين عليها لذلك اعترض حينما قال له المالك أن فكان يائساً ِمن االستجابة

ليعلم كّل مؤمن و..  قد تكون ِمنْها الطريقة المعجزية فلنصبرإن الرب يستجيب بطرق مختلفة.. تجابةيبشره باإلس
                                                

  إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                               ،       ٣٦: ١٠ الرسالة إلى العبرانيين ١
  ٨ - ٧: ٧إنجيل متى  ٢
  ٣٦ ، ٣٢: ٨     ،      إنجيل يوحنا  ١١: ٢ بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس  رسالة٣
  ٧: ١٣إنجيل يوحنا  ٤
     ٢٥ – ٨: ١ إنجيل لوقا ٥
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إن اَهللا يستمع ..  إله يختار لنا األصلح.. إله قادر..فنحن نتعامُل مع إلٍه مِحب.. أن ِطلبته قد سِمعتْ فى حينها
بيرِه اإللهىِتِه وتدِحكم بسغر وحبيرنا الب الصالحألوالِده ِلألكبر كما ِلألصِتنا وتدِحكم بسح سولي ستجيبي شَرى . 

 

  نا عفيأتى فى صيغٍة كهذه:: الثانى الثانىالسؤالالسؤالأم  :الر دعو ليسأوِن": ا لنَبعِنادعى فىى فىادوي وي  يق أنقذكم الض يق أنقذكم الض
 أن أبقى على الدوام فى ب الرأمشيئة!.  الرب وما زلتُ أعانى الضيقَ دعوتُ!.وأنا اآلن فى ضيق. ؟"فتمجدنىفتمجدنى

الحنان والرحمة وهى تسمو على كّل  ألن مشاعر الرب ِمن نحونا مشاعر ..ليس هذا صحيحاً:  اإلجابة.ضيق؟
 ضيق الرب معك  تعانى ِمنأخى يا مِن.. يمه ِمن األموات تأمْل يسوع يبكى عند قبر لعازر وبعد دقائق يقمشاعر

عجب شاول الطرسوسى وهو فى طريِقِه  لقد ت..""مالك الرب حاٌل حوَل خاِئفيه وينجيهممالك الرب حاٌل حوَل خاِئفيه وينجيهم" أن أكيد فالوعد .فى ِضيقك
إلى دمشق حينما قاَل له الرنى": بطهدنىشاول شاول لماذا تضطهدشاول ."؟شاول شاول لماذا تض د؟": أجابأنتَ يا سي ند؟مأنتَ يا سي نم".فقال له الر ب :

  ١!. نفسه الحىيسوع اضطهد  فقد..وعس يإذا اضطهد أتباع ه أنُّلاوعلم شَ ينلم يك ."أنا يسوع الذى أنتَ تضطهدهأنا يسوع الذى أنتَ تضطهده"
 

 مكتوب :الررنم فى مزموره.. "يقاتُل عنكم وأنتم تصمتونيقاتُل عنكم وأنتم تصمتون" بله": ويقول الم واصبر الرب لهانتظر واصبر الرب انتظر" ..
آه يا آه يا ": ألليشع فقاَل الغالم.. كان ألليشع غالم نفذ صبره وهو يرى جيشَ األعداِء يحيط بالمدينِة والخيُل والمركباتُ

 افتح  افتح ببا را ريي": وصلى أليشع.. "ال تخفْ ألن الذين معنا أكثر ِمن الذين معهمال تخفْ ألن الذين معنا أكثر ِمن الذين معهم":  أليشعفقال له  ..""؟؟نَعمُلنَعمُلسيِدى كيفَ سيِدى كيفَ 
ِصربِه فيينيعِصربِه فيينيبل".. "عوإذا بالج رصالغالم فأب ينىع الرب بلففتحوإذا بالج رصالغالم فأب ينىع الرب اِت نَففتحكبرخيالً وم لوءماِت نَ مكبرخيالً وم لوءمارار مح أخى.. "ليشعليشعوَل أوَل أ ح :

 ٢."؟إن كان اُهللا معنا فمن عليناإن كان اُهللا معنا فمن علينا" ألنّه.. اء شيئاًد ولن يناَل ِمنّا األعة مشددنا محاطون بِحراسةنّلنصبر فى الضيق أل
 

اذا اذا لملم": يقوُل قائلربما .. "ها أنا آتى سريعاها أنا آتى سريعا":  القائلب بوعِد الريختصو ....السؤال الثالث واألخيرالسؤال الثالث واألخيرأما  
يتباطأ الريتباطأ الربى مجيِئه؟ى مجيِئه؟ ِف ِفب " ..بطرسإن  رحنا بالقولالرسول يض :"نتِظرينمنتِظرينموطالبين وطالبين رس رس ععة مجىِء الرة مجىِء الربب" .. ونحن

همجيئه ونّطلب ننتظرحققْ الري فلماذا لم ه حتى اآلن؟بدائى. وعالرسول يقول إن بطرس:  أحب :"ال يتباطأ الرال يتباطأ الربب  
 ٣."ةِِة بْل أن يقبَل الجميع إلى التوب بْل أن يقبَل الجميع إلى التوب....لينا وهو ال يشاء أن يهلك أناسلينا وهو ال يشاء أن يهلك أناس لكنّه يتأنّى ع لكنّه يتأنّى ع..عن وعِدِه كما يحِسب قوم التباطؤعن وعِدِه كما يحِسب قوم التباطؤ

 

 صديقٌ شاب تقى محبوب مات إثر حادٍث أليم لقد كان لى:  يحكى هذا االختبار سمعتُ راعياً فى كنيسٍة 
وحدث أثناء ..  وامتأل ألماً وحسرة عليِه بفقِدِهانكسر قلبى.. ان أحد أعِمدتهاوكان موته خسارة فاِدحة للكنيسة إذ ك

هوره أما كان هذا لماذا قطفتَ ِمن البستان أجمَل ز ..أسألكاسمح لى إلهى :  قائالأناجى ربى موكِب الجنازة كنت
 اداً يعيثون فى األرِض فسلماذا تركتَ فالناً وفالناً. أما كان ألقراِنه مثال يحتذى؟.  نافعاً لك ولى؟وهو حى ابالشّ

لماذا !. ؟ح كثيرح والطاِل الطاِلوتترك!. ؟الح قليٌلالح والصذ الصأتأخُ. ؟كِمى كر النشيط ِفَلاِماب العوأخذت هذا الشّ
 فى ضيق  وهونام الراعى ليلته. ! وأبقيتَ على حياٍة كان خيراً لها أن تنتهى؟تَ حياة كان خيراً لها أن تمتدأنهي

األفضُل !. اذا أنهيتُ حياةَ هذا وأبقيتُ على حياِة ذاكأتسألنى لم: ه بالقول فإذا به يسمع فى مناِمه صوتاً يخاطب.شديد
تس ىِنألأن :أنتَاذا ألم ؟نهيتُ حياةَ هذا وأبقيتك .!ه إنناكحياِتكدفاً ِل ه ى ِمننَىا بوأبقيتلذلك تأنّ.  ي تُ عليكيك!. 

 

   قصداً إن للرب بقينا على األرضإنرنا..يتأنى علينا ويعلينا فهذا ِلخي برصاهللا ي كان وإن  ..وللرب 
أخى .. ا على األرض ِمن وجوِدنَ وقصدهشيئتهم مهذا ليعطينا فرصة أطول لنتم.. قصد أن يتأنى فى مجيِئه

طاِلبنا وي..  ذاته يدعونا أن نتجنب القلقَى الوقِتوِف.. االصبر وهو يصبر علينَ مكتوب عن إلهنا أنه إله ..العزيز
وإن كان اهللا يطالبنا .. "ههعع م مإن كنّا نصبر فسنمِلكإن كنّا نصبر فسنمِلك"ا  لنَدهووع.. فبالصبر نقتنى أنفسنا ونناُل مواعيده ..بالصبر

بالصر فألنه أعطانا الربجاء .. وإذ نتمسكبالرجاء يعلينا الص هونب٤.ر  
 

أسألك .. لباً صفحك وغفرانكآتى إليك طا.. أبانا السماوى: فى تلك الصالة ترك معىتش أن  أخىأدعوك 
ى الِت صرفعأ ..ك صابراً راجياً ِنعمت معكيشَ حياتىهبنى صبراً وامألنى رجاء كى أع . والهمتنزع ِمنّى القلقَكى 

فى اسم يسوعالب ار..واثقا من استجابتك ح سبِد وعكق اِد الصقلتَ اي نقبْل: مي نال أخْم إلى رجارجاً خَه. 
 

 : ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد.. أخى القارئ العزيز
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  ٥: ٩  ،   سفر أعمال الرسل                     ٧: ٣٤ & ١٥: ٥٠ سفر المزامير ١
  ٣١: ٨ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية   ،  ٧: ٣٧سفر المزامير    ،  ١٤: ١٤سفر الخروج     ،  ١٧ :٦ سفر الملوك الثانى ٢
   ١٣ - ٩: ٣ رسالة بطرس الرسول الثانية ٣
   ١٢: ٢رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس    ،         ٥: ١٥ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٤
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